Till våren 2017 så planerar vi att göra en resa till Holland med den världsberömda
tulpanparken Keukenhof som huvudmål, är ni sugna på att hänga på så tveka inte att
kontakta oss, kontaktinformation finner ni längst ner på sidan.
Man behöver självklart inte följa med på hela resan utan man kan möta upp enbart i
Keukenhof eller följa med ner och sen fortsätta på egenhand eller hur ni själv önskar.
Vad är Keukenhof?
Den kallas ofta världens vackraste vårträdgård och består i runda tal av 7 miljoner
tulpanlökar! Läs mer på deras hemsida HÄR
Parken är endast öppen 8-9 veckor per år.

På en 250 kvadratmeter stor gräsyta har man planterat tusentals lökar som när de blommar
kommer att gestalta konstnären Vincent van Goghs mest berömda självporträtt.

Planerad rutt för resan
Dag 1 (Lördag)
Lördagen den 29/4 lämnar vi Sverige via öresundsbron och vidare ner till färjan i Rödby till
Puttgarden.
När vi rullat av färjan så tar vi ett kort stopp på Fleegaard i Burg auf Fehmarn och fyller på
lite färdkost för att sen rulla vidare ner till Bremen där vi kommer att övernatta på
Campingplatz Steller See
Total körsträcka dag 1 blir omkring 50mil plus färjan Rödby / Puttgarden
Dag 2 (Söndag)
På söndagen den 30/4 så rullar vi vidare söder ut ner mot Holland och vårt slutmål Keukenhof
och Camping Le Parage
Total körsträcka dag 2 ca: 40 mil.
Dag 3 (Måndag)

Då planerar vi att besöka Keukenhofs vårträdgård
Dag 4 (Tisdag)
Då åker vi in till Amsterdam och tittar på stadens muller och kanske en tur på någon av de
vackra kanalerna eller varför inte ett besök i Anne Franks hus på Prinsengracht eller någon av
de andra sevärdheterna som man inte bör missa när man är i Amsterdam.
Dag 5 (Onsdag)
Vilodag, men beroende på vädret så kan dessa dagar skiftas om regnar det så är det inget skoj
att gå i blomsterparken eller promenera i Amsterdam.
För de/oss som inte vill ligga på latsidan så finns lite olika förslag på kortare utflykter till
närliggande platser.
Krigskyrkogård Bloemendaal, eller den klassiska Zandvoort bana, för er som inte är
intresserade av gamla klassiska motorbanor så föreslår jag stranden och tidvattnet.
Eller om någon är sugen så ligger miniatyrstaden i skala 1:25 (som Legoland fast utan Lego)
Madurodam endast 30 km bort.
Dag 6 (Torsdag)
Vi lämnar denna camping och tar oss sakteliga norrut i Holland och kommer att stanna till i
Edam och titta runt lite i den kända oststaden.

När vi är mätta på osten så rullar vi vidare uppåt och kommer då att passera fantastiska
Afsluitdijik , som är en 32km lång och 90m bred vall som skyddar låglandet från att Nordsjön
skall sluka landet.

Luchtfotografie Nederland, mei 2014, Friesland. De afsluitdijk te hoogte van de
Zuiderhaven. Het blauwe gebouw is de Blue Energy Proefinstallatie. Foto: Ivo
Vrancken

På kvällen kommer vi fram till Groningen och Camping Stadspark Groningen
Total körsträcka denna dag ca: 22 mil
Dag 7 (Fredag)
Vi rullar vidare och passerar gränsen till Tyskland och vidare upp mot färjan, sistas
övernattningen planeras till Camping Katharinenhof
Totalkörsträcka ca:44 mil
Dag 8 (Lördag)
Innan vi rullar på färjan för att ta oss sista biten hem så blir det åter ett stopp på Fleegaard i
Burg auf Fehmarn och fyller upp öl och vin förrådet.
Totalkörsträcka hem (Malmö) ca: 25 mil.
Låter det intressant och spännande så tveka inte att höra av er till oss genom att klicka på
namnen nedan.
Hälsningar Thomas o Kristina

